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   إسالٛ الصدٝ ٔالضذٗر 

 :تٕصٗف املشكمٛ 

 (وشكمٛ تكزار الكالً يف االتصاالت ): 1وشكمٛ 

 2 وع الشخط 1يف وكاملات اهلاتف الدٔلٗٛ ٔالبعٗدٚ املدٝ بشكن خاظ جند ظاِسٚ الغحٗخ فف٘ حني جند اٌْ عٍدوا ٖتكمي الشخط 

ٖطتخدً جّاش ٖدعٜ . ٖطىع تكساز لضٕتْ ٔتعصٝ ِرٓ الظاِسٚ بطبب تضادً كال وَ االصٕات الٕازدٚ ٔالضادزٚ 1جند اُ الشخط 

hybird ذتن ِرٓ املشكمٛ ٔالرٙ ّٖدف اىل فضن اشازات الضٕت الضادز عَ الضٕت الٕازد ٔلكَ لألضف ِرا ادتّاش غري قادز داٟىا 

 .عمٜ حن ِرٓ املشكمٛ 

 :ٔالشكن التال٘ ٖعرب عَ ٌظاً إلشالٛ الغحٗخ يف دازات اهلٕاتف 

 

  (وشكمٛ التعزف عمٜ صٕت الطٗار وَ صٕت احملزك يف وزكش املزاقبٛ ): 2وشكمٛ 

 : لٍفرتض  اُ لدٍٖا ٌظاً إلشالٛ الغحٗخ وَ الضٕت االصم٘ التال٘ 
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حنَ منمك اشازٚ وفٗدٚ ِٔ٘ اشازٚ .الٍظاً الطابل ٖكًٕ بإشالٛ صٕت عحٗخ احملسك وَ الضٕت املغفٜ عمٜ صٕت قبطاُ الطاٟسٚ 

ٔصٕت الكبطاُ ِٕٔ ٖتكمي عرب  ,nِرٓ االشازٚ تكُٕ وٕشعٛ وابني صٕت عحٗخ احملسك  .vصٕت الكبطاُ يف الطاٟسٚ  ٔلتكَ 

بكن االحٕاه الغحٛ اليت تمٕث اشازٚ صٕت الطٗاز لٗطت ِ٘ ٌفطّا صٕت عحٗخ احملسك الُ الغحٛ الضادزٚ عَ حمسك .املاٖكسٔفُٕ 

 . الطاٟسٚ ضتتخاود بطبب حاٟط الكبٍٗٛ ٔكامتات اخسٝ وٕجٕدٚ يف الطاٟسٚ 

ك٘ ٌطتطٗع .ميكَ حتكٗل ذلك بتدزٖب شبكات عضبٌٕٗٛ . املشكمٛ تكىَ يف التخمط وَ الغحٗخ إلحتٕاٞ صٕت الطٗاز بشكن دقٗل 

 mاُ اشازٚ صٕت احملسك الخترب الشبكٛ العضبٗٛ حٕه صٕت الطٗاز احملتٕٝ يف  . n وَ صٕت احملسك mحمسك /التٍبأ باشازٚ الطٗاز

 ٔلكَ الشبكٛ تعمي فكط mضتحأه الشبكٛ اُ ٖكُٕ خسجّا ِٕ  . mٔلكَ الشبكٛ العضبٗٛ ميكَ اُ تتبٍأ بضٕت احملسك املغاف اىل 

 ِرا ٖعين اُ الشبكٛ n(تركس صٕت الغحٗخ اذتكٗك٘ ِٕ صٕت احملسك وتداخن وع تكتٗي حاٟط الكبٍٗٛ )صٕت الغحٛ االصم٘ 

وطسٔحًا  (املمٕث بالغحٗخ ) وطأًٖا لمضٕت املشٕش eِكرا ضٗكُٕ خطأ الشبكٛ . الرٙ ِٕ وضحح بشكن خط٘ mضتٍتخ جصٞ وَ 

ٔقد اثبتت التحازب اُ حرف .ضتتعمي الشبكٛ العضبٗٛ حرف صٕت عحٗخ احملسك بٕاضطٛ فمتص وكٗف .وٍْ صٕت عحٗخ احملسك 

 .الغحٗخ بٕاضطٛ الشبكات العضبٗٛ ِٕ افغن وَ الفالتس الكالضٗكٗٛ الُ الغحٗخ بده وَ اُ تتي فمرتتْ ضٗتي الغاْٟ 

 :ميكَ تكطٗي املشكمٛ اليت حنٍا بضدد حمّا اىل عدٚ وساحن 

 

 

  

 Voice Signalتعرٌف اشارة الصوت 

 (ضجٌج ابتدائً ) Noise Signalتعرٌف اشارة الضجٌج 

 (ضجة حقٌقة ) Colored Noiseتعرٌف فلتر مستخدم إلنشاء ضجة ملوثة 

 

 Contaminate Signalتعرٌف إشارة ملوثة 

 (كونها االشهر فً مجال معالجة اإلشارة ) Adalineتعرٌف شبكة عصبونٌة ولتكن 

 تنفٌذ عملٌة تدرٌب الشبكة

 إظهار النتائج بشكل بٌانً
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 Voice Signalتعرٌف اشارة الصوت  : 1املزسمٛ 

 إُ Frequency & amplitude إُ اشارٚ صٕت الطٗار ميكَ حتدٖدِا ٔفل املطاه ٔالرتدد  Vأه دخن جيب تعزٖفْ ِٕ صٕت الطٗار 

 بٍٗىا حيدد الرتدد دردٛ الصٕت loudnessحتدٖد كاًل وَ املطاه ٔالرتدد لصٕت اإلٌضاُ ِٕ ِاً ددًا فاملطاه حيد ودٝ عمٕ الصٕت ٔاخنفاضْ .

pitch (املعادلٛ ٔفل وٍّر ٔوكزر االتصاالت الزقىٗٛ لمضٍٛ الجاٌٗٛ ٔضعّا العامل بابمٍٗضك٘ )ٔفل وا ٖم٘  (اإلٌضاُ )ٔتعطٜ وعادلٛ صٕت الطٗار 

𝑉 𝑡 =  1 + 0.2 sin 𝑉𝑎𝑚𝑝 𝑡 . sin(𝑀𝑆 1 + 0.2 cos 𝑉𝑓𝑟𝑒𝑞 𝑡  𝑡) * 

 :دالالت املعادلٛ 

V َاشارٚ الصٕت تابعٛ لمشو  ,Vamp وطاه اشارٚ الصٕت  ,Vfreq تزدد إشارٚ الصٕت  ,t َالشو ,  MS ثابت ميجن الرتدد ِٕ 

  2pfحبٗح تكُٕ قٗىتْ وضأٖٛ ه  .Angular Freq of the Carrierالشأٙ حلاون االشارٚ 

 مت اختٗارِا لتكُٕ fإُ تزدد اإلشارٚ  . speech signalاُ الرتدد الشأٙ حلاون اإلشارٚ ِٕ الرتدد االصاص٘ الشارٚ الكالً 

4KHz  

 *ٌكًٕ حبن املعادلٛ الضابكٛ 

Vfreq =2pfm 

 يف ِذٓ 300Hzٔتعطٜ قٗىٛ .  ِ٘ عىمًٗا دلىٕعٛ وَ الكٗي االعتباطٗٛ اقن وَ تزدد اإلشارٚ fm, ِ٘ وعادلٛ تزدد التعدٖن 

 . احلالٛ وَ دراصتٍا 

Vamp=2pfa 

  .200hzٌعطْٗ قٗىٛ .  ٖاخذ قٗي عدٖدٚ اقن وَ تزدد االشارٚ االصم٘ faاُ وطاه التعدٖن ,ِ٘ وعادلٛ تزدد وطاه التعدٖن 

  t=ntsاُ وعادلٛ الشوَ ِ٘ 

 . وٗم٘ ثاٌٗٛ 0.2 ٖٔكُٕ sampling time ِ٘ سوَ التكطٗع tsحبٗح اُ 

 :باصتعىاه ِذٓ املتشٕالت ميكَ تعزٖف اشارٚ صٕت يف واتالب ٔالكٕد التال٘ لتطبٗل ِذا الكالً 

f=4e3;  % set a signal freq of 4 khz 
fm=300; %set  freq modulation of 300 hz 
fa=200; %set an amplitude modulation of 200 hz  
ts=2e-5 ; %set  a sampling time of 0.2 mele sec 
N=400; % set 400 sampling points  
t=(0:N-1)*ts ; %set a discrete time from 0 to 10 mele sec  
v=(1+.2*sin(2*pi*fa*t)).*sin(2*pi*f*(1+.2cos(2*pi*fm*t)).*t); %voice signal  
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  :Noise Signalتعرٌف اشارة ضجٌج  : 2املزسمٛ 

 المدمج مع عناصر من ضوضاء عشوائٌة مثال fh= 1khz اآلن ٌمكن لها ان تعرف بأنها اشارة مثلثٌة للتردد nان اشارة الضجٌج 

randn(1,length(t)) ان نوع اإلشارات لٌس مهماً . ان اشارات اسنان المنشار كما ٌطلق علٌها هً اشارة تكرارٌة وتم اختٌارها لسهولة الدراسة

 .بسبب ان عملٌة المعالجة سٌتم التعامل مع اي نوع من الضجٌج إلزالته 

 

 (mathworksاملصدر وٕقع ). قبن ٔبعد الضذٗر saw toothشكن اشارٚ اصٍاُ املٍشار 

صٗتي إضفاٞ ضذٗر عشٕاٟ٘ هلذٓ  .2pٔيف تكزار دٔرٙ لكن ,  الضالبٛ ٔاملٕدبٛ 1إُ اشارٚ اصٍاُ املٍشار صٗكُٕ هلا قىي عٍد اه 

ِذٓ اإلشارٚ ِ٘ .ِذا االوز صٗشٔدٌا باشارٚ ضذٗر وتغريٚ باصتىزار تتكمب لألعمٜ ٔاالدٌٜ . اإلشارٚ كىا يف الشكن املٕضح آٌفًا 

 .  بضبب اُ الطٗار صٗتكمي بصٕت اخفض وَ صٕت ِدٖز احملزك adalineوٍاصبٛ ددًا الدزاٞ اختبار 

: إُ ِذا اخلمٗط بني تكزار اإلشارٚ ٔاإلشارٚ العشٕاٟٗٛ مت اختٗارٓ بضبب اُ الصٕت املزاد وعاجلتْ ِٕ صٕت ٌاتر لش٠ٗني اثٍني 

ٔصٕت ِدٖز احملزك الذٙ ٖعىن بشكن تكزارٙ ٔدٔرٙ لذلك كاٌت تمك التكزارٖٛ يف اشارٚ اصٍاُ  (صٕت بشزٙ )صٕت الطٗار 

 .املٍشار واِ٘ إال لتضّٗن دراصٛ ضذٗر احملزك 

 

 

 (ضجة حقٌقة ) Colored Noiseتعرٌف فلتر مستخدم إلنشاء ضجة ملوثة  : 3املزسمٛ 

 فً الحاالت الحقٌقة a الذي ٌملك شعاع مجهول FIRإن الضجٌج المكتوم الذي ٌسمعه الطٌار ٌمكن تكوٌنه بتلوٌن الضجٌج باستخدام فلتر خطً 

هذا االمر ٌعنً ان اشارة الضجٌج الضعٌفة  , fir مجهوالً ولكن فً حالة دراستنا فإنه سٌكون معروف القٌم وذلك بسبب اختٌار فلتر aٌكون الشعاع 

 ٌستخدم بسبب ان الضجٌج ٌسافر من خالل بٌئة غٌر خطٌة قبل ان تصل نسخة خافتة الى firان فلتر  . adalineتحتاج الى تنبوءات من قبل شبكة 

 . هو ابسط نماذج الفالتر من اجل طرٌق انتقال الضجٌج firان فلتر . اذن الطٌار 

fn=1e3 ; %set signal frequency of 1Khz 
n=randn(1,length(t))+sawtooth(2*pi*fn*t,0.7); %create noise 
a=[1  -0.6   -0.3]; %filter coefficients  
c=filter(a,1,n); %create output signal c from Fir filter  
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 Contaminate Signalتعرٌف إشارة ملوثة  : 4املزسمٛ 

  ان ٌتم اضافتها الى صوت الطٌار لننشىء اشارة ملوثة حقٌقة cالكود التالً ٌبٌن كٌف ٌمكن لإلشارة الملوثة 

m=v+c; %pilots voice contaminated with engine noise  
 

 : وبالتالً ٌنتج لدٌنا المخطط التالً m,v لكل من plotٌمكن رسم كال من اإلشارتٌن صوت الطٌار وصوت ضجٌج المحرك وفق تعلٌمة 

 

 : وع ومفات الصٕت كٗفٗٛ تعاون   :

 : وفق التعلٌمة التالٌة Matrixٌقوم البرنامج بتحمٌل ملفات الصوت وتحوٌلها إلى مصفوفة  :matlabتحمٌل ملف صوت الى برنامج *

[sound,fs]=wavread('c:\test.wav'); %read a wav file from a file  
 

ووضع تلك القٌم فً ,سنجد اننا قمنا بتولٌد مصفوفة ارقام تمثل ترددات الموجات الصوتٌة للملف " فاصلة منقوطة  ";فً حال لم نقم بوضع 

وٌمكن تخزٌن جمٌع متحوالت .  سنجد االرقام المكونة لملف الصوت sound فً حال قمنا باستعراض المصفوفة soundالمصفوفة المنشئة حدٌثاً 

  فً ملف sound وفق التعلٌمة التالٌة لمشاهدة قٌم المتحول mat.البرنامج المستخدمة فً ملف ذو الحقة 

filePath ='c:\TestFileInfo.mat';  %the path of the wavfile plus the file name  
save(filePath,'sound');                %save the sound wav file into mat file  

 ٌمكن ان نشاهد حجم الملف وفق التعلٌمة 
size(varName) 

 .وبما ان الملف الصوتً ٌتعامل كمصفوفة ناخد العمود االول الذي ٌمثل القناة الٌسارٌة  .ٌقسم كل ملف صوت الى قناتٌن ٌمٌنٌة وٌسارٌة 

Left=sound(:,1); % sound  Matrix contain 2 columns for left and right channel 
 (الصورة الثانٌة لإلٌضاح اكثر )لنقم برسم  ترددات الصوت بداللة الزمن وفق التعلٌمات التالٌة 

time=(1/44100)*length(left); 

t=linspace(0,time,length(left)); 

plot(t,left) 

xlabel('time (sec)'); 

ylabel('relative signal strength') 
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time=(1/44100)*2000; 

t=linspace(0,time,2000); 

plot(t,left(1:2000)) 

xlabel('time (sec)'); 

ylabel('relative signal strength') 

 
 ٌمكن سماع الصوت وفق قناة صوت واحدة ولتكن الٌسارٌة ٌكون ذلك عن طرٌق تعلٌمة 

soundsc(left,fs) 
 

 : ٌمكن اضافة العدٌد من انوع الضجٌج وتشوهات الصوت والضجٌج التالً ٌبٌن تكرار للصوت كما فً مكالمات الهاتف الدولٌة 
eftout=left;  % set up a new array, same size as old one 

N=10000;  % delay amount N/44100 seconds 

for n=N+1:length(left) 

               leftout(n)=left(n)+left(n-N);  % about  ¼ second echo 

end 

 :وٌمكن المقارنة بٌن ملفً الصوت  االصلً والمشوه  
>> soundsc(left,fs) 
>> soundsc(leftout,fs) 

 

 : Adalineتعرٌف شبكة عصبونٌة  : 5املزسمٛ 

ان البرامٌتر ٌمكن . مجهولة فإن من الضروري استنتاجه لتحقٌق عملٌة إلغاء الضجٌج aبسبب ان بارمٌترات ضجٌج الفلتر ناهٌك عن كون 

 ٌمكن adalineفً هذه الحالة فإن شبكة . فٌما بعد فإن الضجٌج المسبب لتشوٌه صوت الطٌار ٌمكن استنتاجه  .adalineاستنتاجه بواسطة شبكة 

هذا .بٌنما قٌم الدخل هً مجموعة تتراوح بٌن اكبر قٌمة لضجٌج اإلشارة الى اصغرها  . netتشكٌلها بواسطة تعرٌف شبكة ذات خرج وحٌد ولتكن 

 tapped delay مع اوزانها الخاصة التً تعرف من اجل  وحدات تاخٌر3سٌتم وضع  . adalineاالمر بسبب ان اشارة الضجٌج تدخل الى شبكة 

line .  نٌرون فإنه من الكافً ان نملك  (الضجٌج )من اجل اشارة اسنان المنشارNeuron تم إٌجاد هذا االمر وفق التجرٌب  .  اوزان4 مع

ان . وحدات زمن 3و 2 و 1و 0ومشاهدة االخطاء خالل التجرٌب لذلك فإن خط التاخٌر سٌتصل مع مصفوفة اوزان الشبكة من خالل تاخٌر 

 ٌملك قٌم هً عبارة عن مجموعة من القٌم bias تعرف قٌم الخرج االبتدائً للتاخٌر ومن المهم التاكد على ان معامل االنزٌاح piمصفوفة الخالٌا 

 . المرغوبة خصوصاً صفر 
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 تنفٌذ عملٌة تدرٌب الشبكة : 5املزسمٛ 

ان مصفوفة الخالٌا هً بنى  . cell array ٌحتاج الى ان نعرفه كعناصر من مصفوفة خالٌا m والخرج المطلوب هو nإن دخل الشبكة هو 

 فً خلٌة الدخل سٌكون i تسمح بمطابقة عدد كبٌر من الدخل الى الخرج الموافق له اي بشكل آخر العمود ذو الدلٌل matlabمعطٌات متوفرة ضمن 

 . فً خالٌا الهدف i من العمود targetهدفه 

 mi الشبكة ستتدرب لتعطً خرج ni,ni-1,ni-2,ni-3 اي tapped delay lineمن اجل دخل معطى من 

 . كقٌمة لسلسة الدخل فإن الشبكة المعرفة ٌمكن تدرٌبها بدًء من شرط التاخٌر المعرف آنفاً 1بتحدٌد  

net=newlin([min(n),max(n)],1);  %assume input values  
net.inputWeights{1,1}.delays=[0 1 2 3 ]; %3 delays  
net.IW{1,1}=[1 1 1 1]; %give the various weights these vals 
net.b{1}=[0]; %set bias to 0  
Pi={1 1 1} %define the initial output of the delays  
n=num2cell(n)  %change arrays into the required cells  
m=num2cell(m); 
net.adaptparam.passes=1; %specify 1 pass  
[net,y,E pf,af]=adapt(net,n,m,pi); %do training  

 :ٌمكن حساب االخطاء من التالً 

temp=zeros(400,1); 
for i=1 :400 
   temp(i,1)=y{1,i}(1,1); 
end 
temp=temp`;  %transpose the array  
m=cat(2,m{:}); 
error= (v-(m-temp)); %calculate error of signal 
error2=0; 
temp=zeros(400,1); 
for i=1:400 
      error2=error2+abs(error(i)) 
end 
error3=error2/400 
 

 

 بٗاُ فعالٗٛ وعده التعمٗي 

 0.0001 متل الطرح عن الناتجة اإلشارة تتغٌربشكل كبٌر لن  الثابت نا صغر إذا

 تقرٌبا  0.35 الـ و 0.01 بٌن  فافضل قٌمة هً ماتشوٌش فً بٌصٌر أكتر و 0.6 متل كبرتا ذاا
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 : بعد إدزاٞ التدرٖب جند اُ الضذٗر مت إلغاٞٓ ٔفل املخططات التالٗٛ - 3       

:لمخطط التالً ٌبٌن معدل االخطاء ا

 

 adalineاملخطط التال٘ ٖبني الضذٗر املمٕخ ٔخزز شبكٛ 

 

 . املخطط التال٘ ٖٗبني سالٛ اشارٚ الصٕت ٔاشارٚ الصٕت املمٕثٛ  

 


